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Vynález řeší novým způsobem enzymovou 
syntézu radioaktivních 5'-deoxyribonukleo-
tidů thyminu. Tyto chemické sloučeniny 
jsou důležité zejména pro výzkum vzniku a 
biologické funkce deoxyribonukleových ky-
selin v živých systémech. Deoxyribcnuikle-o-
vé kyseliny jsou primárními zdroji genetic-
ké informace a pro studium základních 
problémů života- mají tudíž mimořádný vý-
znam. V klíčových vědních oborech vyžadu-
je takové studium zpravidla použití základ-
ních- stavebních komponent deoxyribonu-
kleových kyselin, 5'-deoxynbonukleotidů. 
Z" nich' náleží k metodicky najvýznamnej-
ším 5'-deoxyribonuk-leotidy thyminu, které 
jsou speciiickou deoxyribonukleových- kyse-
lin. Označení těchto sloučenin vhodným 
radioisotopem, obvykle radioisotopem 1IC 
nebo 3H, je velice výhodné a používané vel-
kým počtem biochemických, biologických a 
klinických pracovišť. 

V rozporu s vysokými nároky na kvan-
titu i kvalitu jsou stávající možnosti pří-
pravy radioaktivních 5'-deoxyribonukleoti-
du thyminu značených' 14C nebo 3H v mno-
ha- směrech neuspokojivé. To se týká zvláš-
tě' p ř íp ravy preparátů o vysoké molové ra-
dioaktivitě. Nejméně vhodné jsou- postupy 
organické syntézy [Khorana, G. H., Federa-
tiou Proceedings, 19,' 931 (1960); Symons, R. 
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H., Biochim. Biophys; Acta 155'; 609 (1968); 
Symons, R. H:, Biochim. Biophys.- Acta ; 190; 
548 (1969)]; nutnost specificky chránit 
funkční skupiny výchozí látky, značně vel-

5 ký počet reakčních stupňů a-užití standard-
ních metod organické syntézy činí tyto po-
stupy prakticky nepouživatclnýmr pro pří-
pravu preparátů o vysoké molové radioak-
tivitě. 

m Dobré možnosti pro přípravu radioaktiv-
ních 5'-deoxyribonukleotidů thyminu posky-
tuje naopak celá metodická oblast bioche-
mických syntéz. V zásadě lze využít již ně-
kterých reakčních stupňů biosyntézy 5'-de-

i5 oxyribonukleotidů thyminu de'novo. Při do-
stupnosti vhodných enzymů a koenzymů je 
možno takové reakco aplikovat- pro enzy-
movou syntézu radioaktivních 5'-deoxyribo-
nukleotidů thyminu v pokusech in vitrii. V 
praxi se ovšem biosyntéza'radioaktivních 5'-
-deoxyribonukleotidů thyminu'provádí téměř 
výlučně pomocí enzymů' tak- zvaných „za-
chraňujících" mechanismů („Salvage" me-
chanismy), jimiž jsou některé-biologické sy-

MS stémy. vybaveny. V podstatě.jde o využití spe-
cif icky fungujících enzymů-které umožňují 
bezprostřední ; přeměnu thyminu - na'; thymi-
din a j dále- na 5'-deoxyribonukleotidy thy-
minu ve dvoustupňové enzymové reakci: 

.10 
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1) Thymin ^ Thymidin 
2) Tliymidin « Thymidin-5'-monofos[át -)-

+ thymidin-5'-difosfát -j-
4 - thymldin-5'-trifosfát 

Prvý stupeň reakce katalyzovaný thymi-
tlinrosforylasou, je zevrubně prostudován. 
Radioaktivní thymidin značený radioizotopy 
lJC či 3H lze touto cestou připravit snadno 
a ve vysokém výtěžku [Filip J. a Nejedlý Z., 
]. Labelled Compouns 3, 128 [1967]]. 

Druhý stupeň reakce je katalyzován thy-
midinkinasou. Zdrojem enzymu jsou rychle 
se obnovující tkáně, jako regenerující játra 
Krys nebo myší [Bollum F. J. a Potter V. 
R., Cancer Research 19, 561 [1969]; Weiss-
man S. M., Sniellie R. M. s. a Paul J., Bio-
chim. Biophys. Acta 45, 101 [1960]; Bianchi 
P. A., Butler J. A., V. Crathorn A. R. a 
Shooter K, V., Biochim. Biophys. Acta 53, 
123 [1961]; Baugnet-Mahieu, L. Goutier, R. 
a Semal ML, J. Labelled Compounds 2, 77 
[1966]; Čihák A. a Veselý J„ Coll. Czech. 
Cliem. Commun. 34, 910 [1969]; Filip j., 
Hybš K., Nejedlý Z., Gregor J. Veselý ]. a 
Čihák A., J. Labelled Compound:; 8, 25 
[1972]], dále některé nádorové tkáně 
[Smellie R. M. S., Keir H. M. a Davidson J. 
N., Biochim. Biophys. Acta 35, 339 [1959]; 
Keir H. M. a Smellie R. M. S., Biochim. 
Biophys. Acta 35, 405 (1959); Kára J. a 
Šorm F., Coll. Czech. Chem. Commun. 28, 
1441 (1963); Grav H. J. a Smellie R. M. S., 
Biochem. J. 94, 518 (1365)1, buňky leuke-
mických myší (Veselý J., Čihák A. a Šorm 
F., Coll. Czech. Chem. Commun. 33, 341 
[1968]], ale rovněž bakterie Escherichia 
coli [Okazaki R. a Kornberg A. ]., Biol. 
Cliem. 239, 269 (1964); Okazaki R. a Korn-
berg A. ]., Biol. Chem. 239v 275 (1964)1. 
Enzymy se aplikují buď nepurifikované (ja-
ko supernatantní f rakce tkáňových homo-
genátíi) nebo jako purifikované preparáty 

0 definovaném stupni čistoty. V obou pří-
padech je výhodné, že konverze thymidinu 
na 5'-deoxyribonukleotidy thyminu probíhá 
v jediném stupni. Při použití nepurifikova-
ných enzymových prepará tů však reakce 
nejsou specifické a vzniká směs ô'- deoxy-
ribonukleotidfi thyminu. Mimoto je zapotře-
bí velkých moiárních přebytků donorů fos-
fátových skupin vůči thymidinu, aby stu-
peň přeměny thymidinu na 5'-deoxyribonu-
kleotidy thyminu byl uspokojivý. Tyto ne-
dostatky se dají částečně odstranit několi-
kastupňovou purifikací tkáňových Iiomoge-
nátů. Zmíněnou reakci ovlivňují nepříznivě 
1 výkyvy katalytické činnosti enzymových 
preparátů v důsledku biologické variabili-
ty jejich zdrojů. Velmi účinný je způsob 
biosyntézy radioaktivního thymidin-5'-mom-
fosfátu in vivo [Nejedlý Z., Filip ]., Ekl. J., 
Kolína J„ Votruba I. a Škoda J., Českosloven-
ský patentní spis č. 166 927. Tato me-
toda využívá specifických vlastností vy-
hnané auxotrofní mutanty thymin-dependent-
ního kmene bakterií Eschericliia coli 15 T~. 
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Při kultivaci uvedeného kmene v přítomnosti 
exogenního radioaktivního thyminu [znače-
ného radioizotopem 14C nebo 3HJ v syntetic-
kém médiu s glukózou se thymin kvantlta-

s tivně inkorporuje do buněčných deovyribo-
mikleových kyselin. Z radioaktivní biomasy 
se pak th y m i d in-5'-mon of os f á t-1'1 C [resp. 3H) 
izoluje pomoci chemických a biochemic-
kých postupů. 

ID Metody enzymové syntézy radioaktivního 
thymidin-5'-trifosfátu o vysoké molové ak-
tivitě nejsou rovněž bez problémů, zejména 
pokud jde o volbu zdroje potřebných enzy-
mů. Bezbuněčné extrakty normálních živo-

15 čišných tkání vykazují úplnou absenci jak 
thymidinkinasy, tak thymidylátkinasy 
f Mantsavinos, R. a Canellakis E. S., J. Biol. 
Chem. 234, 628 (1959); Maley F., Maley G. 
F. a McGarrahan J. F., Anal. Biochem. 19, 

:o 235 (1967); Tarr I-I. L. A. a Roy J., Can J. 
Biochem. 44 (1966)]. Úspěšné jsou naopak 
způsoby fosforylace radioaktivního thymi-
dinu v přítomnosti enzymových preparátů z 
maligních či regenerujících živočišných tká-

=5 ní. Již shora jsme ovšem upozornili v sou-
vislosti s enzymovou syntézou radioaktiv-
ního thymidin-5'-monofosfátu na některé 
nevýhody těchto metod. Tyto výhrady platí 
zcela i při produkci radioaktivního thymi-

ai> din-5'-trifosfátu. Relativně ne j vhodnějším a 
také nejdostupnějším zdrojem enzymů, ka-
talyzujících syntézu thymidin-5'-trifosfátu, 
jsou bakterie Eschericliia coli B (Canella-
kis E. S., Gottesman M. E. a Kammen H. 0., 

sa Biochim. Biophys. Acta 39, 82 (1960); Hurl-
bert R. B. a Furlong N. B., v „Methods in 
Enzymology", sv. XII A, str. 193, Acad. 
Press, New York-London, 1967). Jako sub-
strátu se však v daném případě používá 

to lhymidin-5'-monofosfátu, nikoli thymidinu. 
Enzymové prepará ty se neaplikují ve for-
mě bezbuněčných extraktů bakterií, nýbrž 
jako preparáty zbavené degradativnícli en-
zymů. Purifikované enzymové preparáty z 

i3 bakterií Eschericliia coli se vyznačují širo-
kou substrátovou specificitou, která zahrnu-
je nukleosid-5'-monofosfáty ribonukleotido-
vé i deoxyribonukleotidové řady; relativně 
nižší stupeň konverze thymidin-5'-monofos-

5o fátu na thymidin-5'-trifosfát (ve srovnání 
s jinými nukleotidy) jo však pro uvedený 
typ enzymových reakcí charakteristický. 

Předmětný vynález uvádí nový způsob 
enzymové syntézy radioaktivních 5'-doo\y-

55 ribonukleotidů thyminu in vitro. Základem 
postupu je využití katalytických vlastností 
enzymového systému bezbuněčných extrak-
te speciální auxotrofní mutanty thymin-de-
punclentnílio kmene bakterií Escherichia no-

6o II 15 T", dále označované jako mu t arita 
Escherichia coli SPT~. 

Postup přípravy radioaktivních preparátů 
podle vynálezu lze provádět tak, že se zís-
kávají 5'-deoxyribonukleoticly thyminu o po-

65 žadovaném stupni fosforylace. 
Princip biosyntézy radioaktivního Ihymi-

din-5'-monofosfátu (značeného například 
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radioizotopem t (C nebo 3H] spočívá ve „fos-
fodeoxyribosylaci" radioaktivního thyminu 
katalytickým účinem enzymů obsažených v 
nepurifikovaných bezbuněčných extraktech 
bakterií Eschcricliia coli SPT~, v přítomnos-
ti donorů deoxyribosylových skupin s výho-
dou deoxyribosa-l-fosfátu, dále v přítomnos-
ti donoru fosfátových skupin, s výhodou a-
denosin-5'-trifosfátu, při optimální reakční 
teplote 37 °C v prostředí vhodného pufru, 
3 výhodou fosfátového puf ru o pH 3,0. Po-
stup vede specificky k tvorbě radioaktivní-
ho thymidin-5'-monofosfátu. Reakce probí-
há uvedeným způsobem díky příznivému 
složeni enzymového aparátu nepurifikova-
ných bezbuněčných extraktů bakterií Esche-
richia coli SPT - . V porovnání s rodičovs-
kým kmenem bakterií Eschericliia coli má 
použitá thymin-dependentní mu.tanta přede-
vším výrazně nižší hladinu endogenní thy-
midinfosforylasy. Ve sledu přeměn: Tliy-
min thymidin <± thymidin-5'-monofosfát ne-
dochází tudíž v prvé fázi ke zpětné konver-
zi thymidinu na thymin. Dostatečná zásoba 
deoxyribosylových skupin v reakční směsi 
naopak podporuje průběh reakce ve pros-
pěch tvorby thymidinu. Na druhé straně 
enzymová aktivita thymidinkinasy v bezbu-
něčných extraktech je dostatečná k tomu, 
aby v přítomnosti adenosin-5'-trifosfátu pro-
bíhala dále intenzívně přeměna thymidinu 
na thymidin-5'-monofosfát. 

Produkci radioaktivního thymiclin-5'-mo-
nofosfátu lze ovlivnit volbou molárního po-
měru reakčních komponent. Při molárním 
poměru thymin : deoxyribosa-l-fosfát : ade-
nosin-5'-trifosfát = 1:5:10 je thymidin-5'-mo-
noíosfát dominujícím produktem reakce, za-
tímco nezreagovaný substrát je přítomen 
pouze ve stopovém množství. Rovněž pří-
tomnost iontů některých solí, například ho-
rečnatých iontů, dále st imuluje tvorbu ra-
dioaktivního thymidin-5'-monofosfátu. Za 
těchto podmínek nepřevyšuje zpravidla ob-
sah nezreagovaného thyminu-1JC (resp. 3H) 
v reakčních směsích procento obvykle pří-
pustných radiochemických nečistot; lze zde 
tedy docílit „čisté" syntézy radioaktivního 
thymiclin-S'-monofosfátu-HC (resp. 3H]. Pří-
padné čištění produktu lze provést napří-
klad papírovou chromatografií v kterémko-
liv vhodném rozpouštědlovém systému, ne-
bo kombinaci rozpouštědlových systémů, 
které nezpůsobují chemickou dcgradaei 
produktu. 

V reakční směsi deoxyribosa-l-tosfát na-
hradi t jinými zdroji deoxyribosylových sku-
pin, například některými 2'-deoxyribonukle-
osidy, s výhodou 2'-deoxyadenosinem. Po-
dobně místo adenosin-5'-trifosfátu mohou 
být aplikovány i některé další zdroje fos-
fátových skupin. Nicméně pro ekonomic-
kou výhodnost a snadnou dostupnost ade-
nosin-5'-trifosfátu je jeho aplikace nejvhod-
nější. 

Jo vlastností kultur zmíněné speciální thy-
min-dependentní mutanty bakterií Escheri-

cliia coli SPT - , že jejich bezbuněčné extrak-
ty so vyznačují rovněž vysokým obsahem 
specifických thymidylátkinas. Tyto enzymy 
katalyzují fosforylaci thymidin-5'-monofos-

5 tatu na thymidin-5'-difosfát, resp. thymidin-
5'-lrifosfát. Z obou látek je zejména thymi-
din-5'-trifosfát (značený radioizotopem 14C 
nebo 3H) sloučeninou vysoce atraktivní; 
funguje jako prekursor při enzymové syn-

io léze "deoxyribonukleových kyselin. 
Způsob přípravy radioaktivního thymidin-

5'-trifosfátu podle předmětného vynálezu je 
proti dosud publikovaným postupům výhod-
nější. Užitím enzymového preparátu izolo-

i5 váného z thymin-deficientního kmene bak-
terií Esclierichia coli SPT" se dociluje vý-
razně vyšší konverze radioaktivního thyrni-
din-5'-monofosfátu na thyinidin-5'-trifosfát; 
při optimálních reakčních podmínkách je 

so konverze téměř kvantitativní. Vysoký stu-
peň přeměny radioaktivního thymidin-5'-
monofosfátu na thymidin-5'-trifosfát je dán 
mimořádně vysokým obsahem specifických 
thymidylátkinas a na druhé s traně podstat-

js ně nižší hladinou degradativní thymidintri-
fosfatasy v použitých enzymových prepará-
tech. Tyto vlastnosti jsou pro zmíněný mu-
lantní kmen bakterií Eschcricliia coli SPT -

charakteristické a pro úspěšnou syntézu ra-
30 dioaktivního thymidin-5'-trifosf.''itu rozhodu-

jící. Enzymový preparát se př ipravuje jed-
noduchou purifikací bezbuněčných extraktů 
bakterií. Postup izolace enzymového prepa-
rátu je založen na známých principech a je-

a. ho podrobný popis není podstatný. K důle-
žitým prvkům purif ikace enzymu náleží ú-
plné .odstranění nukleových kyselin ze su-
pernatantních f rakcí bakteriálních homoge-
Jiátů. Následným několikastupňovým syce-

l0 ním roztoku síranem amonným o rostoucí 
koncentraci se odstraní nežádoucí proteino-
vé frakce. Sraženina vyloučená při koncen-
traci síranu amonného 0,35 g/ml se rozpus-
tí v pufru a aplikuje se jako enzymový pre-

15 pařát o shora uvedených výhodných kataly-
tických vlastnostech. 

Fosforylace radioaktivního thymidin-5'-
-monofosfátu se provádí v prostředí libovol-
ného vhodného pufru, s výhodou 0,1M fos-

50 fátového pufru o pH 8,1, při teplotě 37 °C 
v přítomnosti horečnatých iontů, donoru 
fosfátových skupin, s výhodou adenosin-5'-
iĽifosfátu a jeho vhodného regenerujícího 
systému, >a dále vybraných mikrokompo-

ss nent. Složení méclia je téměř identické se 
složením roztoků obvykle užívaných pro 
tento typ fosforylace a malé odlišnosti jsou 
nepodstatné. 

Izolace radioaktivního lhymidin-5'-lrifos-
eD latu z reakční směsi se provádí po depro-

teinaci inkubačního roztoku chromatogra-
ficky. U látek s vysokou molovou aktivitou 
je výhodná papírová chromatograíie v sy-
stému kyselina izomáselná-voda^hydroxid a-

65 monný (66:33:1,5). 
Radioaktivní thymidin-5'-difosfát vzniká 

jako vedlejší produkt při fosforylaci rádio-
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aktivního lhymidin-5'-monofosrátu. Úpravou 
inkubačního režimu (například prodlouže-
ním reakce nebo změnou koncentrace en-
zymového preparátu] však lze produkovat 
radioaktivní thyinidin-5'-di£osfát v prepara- 5 
tivním měřítku. Jestliže je radioaktivní thy-
midin-B'-difosIát jediným požadovaným pro-
duktem je možné s výhodou postupovat po-
dle obecné metody přípravy radioaktivních 
nukleosid-5'-dirosfátů, kterou jsme popsali w 
dříve (Nejedlý Z., Hybš K., Ekl J. a Filip J., 
Československý patent č. 138 399). 

Způsoby přípravy radioaktivních 5'-deoxy-
ribonukleotidů thyminu, značených radioi-
zotopem i-'C, resp. 3H, jsou uvedeny v pří- i5 
kladech, aniž je tím omezena aplikační ší-
ře použitého principu. 

P ř í k l a d 1 
. 20 

Syntéza thyinidin-5 -monofosíáíu-ftUymiu-
-MC fU)J 

Směs radioaktivního thymiim-14C(CJ) o 
molové aktivitě 208 mCi/mmol a v množství 25 
2 /miol (416 fiCi), dále 10 ,umol deoxyribo-
sa-l-fosfátu, 20 ,«mol adenosin-5'-trifosfátu 
a 2 ml nepuriťikovaného bezbuněčného ex-
traktu thymin dependentního kmene bakte-
rií Escherichia coli SPT~ o obsahu 26 mg 30 
bílkovin/l ml, byla doplněna 0,05M ľostáto-
vým pufreni o pH 7 na celkový objem 8 ml. 
Roztok byl inkubován při 37 °C po dobu 65 
minut. Analyticky zjištěný stupeň konverze 
radioaktivního thyminu na radioaktivní thy- 35 
midin-5'-monofosfát byl v tomto okamžiku 
9 2 % . Reakce byla ukončena zahřátím roz-
toku ve vroucí vodní lázni po dobu 3 minut. 
Roztok byl potom ponechán v klidu 1 ho-
dinu při teplotě 5 °C. Vyloučená sraženina <0 
byla odstraněna odstředěním při 3 000 X g 
během 10 minut, promyta minimálním 
množstvím destilované vody a znovu odstře-
děna. Superaatantrií Irakce byly spojeny a 
jejich objem redukován odpařením za va- 15 
kua na 2 ml. Roztok byl nanesen na chro-
inatografický papír Whatman č. 3. Chroma-
tografie byla provedena, v sestupném uspo-
řádání v soustavě kyselina izomásolná-vo-
úa-hydroxul amonný (66:33:1,5). Z p rahů 50 
papíru byly radioaktivní ' látky eluovány de-
stilovanou vodou. Celkem bylo získáno 376 
,£iCi- thymidin-5'-monofosfátu-(thymín-
-^C[U]J , tj. 7 0 % vložené radioaktivity "C. 

P r í k ľ a d 2 55 

Syntéza tliymidin-5'-moiiofos[átu-(inctyl-3H) 

Směs radioaktivního thyminu-(metyl-5H) B0. 
o molové aktivitě 13,8 Ci/mmol a v množství 
0,73 .amol (10 Ci), dále 3,7 ,umol deoxyribo-
sa-l-fosfátu, 7,3 jumol adenosin -5'-trifosfá-
tu a> 0,75 ml nepurifíkovaného bezbuněčné-

ho extraktu thymin dependentního kmene 
bakterií Escherichia coli SPT~ (26 mg bíl-
kovin/l ml), byla doplněna 0,05M fosfáto-
vým pufrem o pH 7 na celkový objem 
3,4 ml. Roztok byl inkubován při 37 °C po 
dobu 65 minut. Reakce byla ukončena při-
litím 2 ml horkého 96% etylalkoholu k in-
kubovanému roztoku a ponecháním v kli-
du při 5°C po dobu 1 hodiny. Vzniklá sus-
penze byla odstředěna při 3 000 X g během 
10 minut v chlazené odstředivce. Sediment 
byl suspendován v malém množství 50% e-
tylalkoholu a suspenze odstředěna. Super-
natantní f rakce byly spojeny a jejich objem 
redukován odpařením za vakua na 1 ml. 
Chromatografie reakční směsi byla. prove-
dena na papíře Whatman č. 3 v soustavě 
kyselina izomáselná-voda-hydroxid amonný 
(66:33:1,5). Radioaktivní produkt byl z 
chromatogramu eluován 50% etylalkoho-
lem. Analyticky stanovený stupeň konverze 
radioaktivního thyminu na radioaktivní thy-
midin-5'-monofosfát byl v daném případě 
96,5%. Preparativně bylo izolováno 6,2 mCi 
thymiclin-5'-monofosfátu- (metyl-3H), tj. 62% 
vložené radioaktivity 3H. 

P ř í k l a d 3 

Syntéza thymidin-5'-trifosřálvi- [ thymin-
-«C(U)] 

Thymidin-S'-monofosfát-Jthymin-^CfU)) o 
molové laktivitě 208 mCi/mmol a v množství 
3,8 ,umol (376 ,uCi] byl inkubován v reakč-
ní směsi obsahující 0,1 ml 0,2M chloridu ho-
rečnatého, 0,05 ml 2,5M chloridu draselné-
ho, 0,05 ml 0,1M merkaptoetanolu, 0,05 ml 
0,1M kyseliny etyléndiaminotetraoctové, 2 
,«mol adenosin-5'-trifosfátu, 5,0 mg kreatin-
fosfátu a 0,01 mg kreatinfosfokinasy, s 0,2 
ml puriľikovaného enzymového preparátu 
izolovaného z thymin dependentního kmene 
bakterií Esclierichia coli SPT~. Inkubace 
probíhala, v celkovém objemu 0,8 ml 0,1M 
Tris-HCl pufru o pH 8, při ' teplotě 37 °C po 
clobu 4 hodin. Reakce byla. ukončena zahřá-
tím roztoku ve vroucí vodní lázni po dobu 
3 minut. Vyloučené denaturované bílkoviny 
byíy odstraněny odstředěním suspenze při 
3 000 X g během 10 minut. Analyticky zjiš-
těný stupeň konverze radioaktivního thymi-
dm-5'-monofosfátu na radioaktivní thymi-
dln-5'-trifosfát byl 87,5 %. Supernatantní 
frakce byla preparat ivně cbromatografová-
na na papíře Whatman č. 3, v soustavě ky-
selina . izomáselná-voda-hydroxid amonný 
(66:33:1,5], v sestupném uspořádání. Radio-
aktivní produkt byl z pruhu chromatogra-
fického papíru eluován 2% roztokem vod-
ným etylalkoholu. Bylo izolováno 260 ,uCi 
thymidin-5'-trifosfátu-[ťhymin-iiC(U] j, t j . 
69 % vložené radioaktivity ^'C. 



.1 7 2 B I 
g 

P R E D M E T V 

1. Způsob enzymové syntézy radioaktiv-
ních 5'-deoxyribonukleotidů thyminu ze 
skupiny zahrnující thymidin-5'-monoEosfát, 
thymidm-5'-diíosiat a thymidin-5'-trifosfát, 
značených specificky nebo nespecificky ra- s 
dioizotopem UC, př ípadně 3H, anabolickou 
přeměnou radioaktivního thyminu na ra-
dioaktivní 5'-deoxyribonukleotidy thyminu 
katalytickým účinem enzymových prepará-
tů izolovaných z bakterií Escherichia coli, 10 
vyznačený tím, že přeměna radioaktivního 
thyminu na radioaktivní thymidin-5'-mono-
fosiát se provádí působením nepurifikova-
ných bezbuněčných extraktů speciální au-
xotrofní mutanty tliymin-dependentního i5 
kmene Escherichia coli SPT~, v přítomnosti 
donoru deoxyribosylových skupin, s výho-
dou deoxyriboso-l-fosfátu a v přítomnosti 
donoru fosfátových skupin, s výhodou ade-
nosin-5'-trifosfátu, načež se radlisaktivní 20 
thymidin-5'-monofosfát př ípadně dále fos-
foryluje. 
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' N Ä L E Z U 

2. Způsob podle bodu 1, vyznačený tím, 
že se v reakčních směsích aplikuje radio-
aktivní thymin, deoxyribosa-l-fosfát a ade-
nosin-5'-trifostát v molárních poměrech thy-
min:deoxyribosa-l-fosfát:adenosin-5'-
- tr i fosfát = 1:1:2 až 1:10:100, s výhodou v 
molárním poměru 1:5:10. 

3. Způsob podle bodu 1, vyznačený tím, 
že fosforylace radioaktivního thymidin-5'-
-monofosfátu na radioaktivní thymidin-5'-
trifosťát, případně radioaktivní thymidin-5'-
-difosfát, se provádí enzymaticky, působe-
ním puri í ikovaných enzymových prepará tů 
izolovaných z bezbuněčných extraktů bak-
terií Escherichia coli, s výhodou působením 
purií ikovaných enzymových preparátů izo-
lovaných z bezbuněčných extraktů thymin-
-dependentního kmene bakterií Escherichia 
coli SPT - . 
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